
 

 

 בס"ד

 קריאה דחופה
 מאת רבני קהל מחזיקי הדת בארה"ב

את שני הצדדים מרת מרים מנוחה לבית ראסס, שקיבלו עליהם  והאשהבענין הדו"ד בין ר' נחום עבער 
, להיות להם במושב דיינים מקהילתנו הק' ]הבי"ד[ו בראשות הרה"ג ר' גבריאל ציננער שליט"א דה"בי

"שהבעל יגרש את אשתו פסקו חברי הבי"ד: כבר , ולבי"ד ולציית ולקיים כל הכרעה ופסק שיצא מלפניהם
ולא יוסיף עוד לעגן את  ,תיכף ומיד בלי שום עיכוב ושהיות ,ללא תנאים ,בגט פיטורין כדת משה וישראל

 אשתו".

"חוב גמור הוא פסקו במכתב כואב ותקיף כי  בארץ ישראלהק' בית דין הגדול דקהילתנו וגם הגה"צ חברי 
שהר' נחום עבער יתן גט לאשתו, וחוב גדול ומצווה גדולה על כל מי שהיכולת בידו לעשות כל טצדקי 
שבעולם להביא את הדבר לידי גמר שהבעל ימלא חובתו הדחופה ליתן את הגט תיכף ומיד ללא שום עיכוב 

 .ותנאי כל שהוא"

האשה יושבת כלואה בעגינותה זה ו, הבעל את כל דרישותיו מקבל ההצעת פשרה שבהבי"ד פסק היות וו
 :את דעתנו דעת תורה כדלהלן מגליםע"כ הננו כשמונה שנים מלאות צער סבל ובדידות, 

ללא שום  תוטורין לאשילתת גט פכדי תיכף ומיד  דין-תלבוא לפני ביעל ר' נחום עבער  .א
. ובכל עיכוב נוסף יש בידו עוון גדול ונורא, עוד אותהוח"ו לא יוסיף לעגן עיכוב ושהיות, 

 ערוך. לאין וכאשר יציית לפסק דין תורתנו תהיה בידו זכות גדולה וירוויח

 .הנ"ל"ד מעם הביעל הצדדים לציית לכל פס"ד שיצא  .ב

, הזכות גדוללהי' לו ת רית,דרך אפשכל מי שיכול לעזור ולהשפיע על הבעל כנ"ל בכל  .ג
, גט במישרין או בעקיפין הרי הוא מסייע לדבר עבירהשיש לו חלק בעיכוב הולהיפך מי 

 מרבה מחלוקת וגורם צער ועגמת נפש נוראה לבת ישראל ועונשו רב, רח"ל.

 יםקהילתנו, חתימתנו דלמטה בצירוף פסקי הדין הנ"ל מחייבובני  ארצנותושבי והיות ששני הצדדים הם 
נ"ל ללא כל הועל הצדדים לציית ל ,הצדדים בכל התוקף וסמכות של בית דין כמבואר בחו"מ סי' ב'ב' את 

 תנאים, שהיות ועיכובים.

 תשע"ז לפ"קבשנת יום כ"א לחודש טבת בוע"ז באעה"ח 

 


